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Årets e-mästare 2018 är Apotea.se 
Årets e-mästare 2018 i Sverige är onlineapoteket Apotea.se.  
 
PriceRunner kan för femtonde året i rad kora årets e-handlare efter en omfattande 
genomgång av alla nominerade butiker i 19 olika kategorier. 
 
Apotea har tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen Årets e-mästare 2018 av 
PriceRunner. 19 vinnare har utsetts i olika kategorier, och bland dem hade Apotea det 
högsta sammanlagda betyget. 
 
Årets e-mästare är den e-handlare som har fått högsta poäng inom alla de områden vi 
har tittat på när vinnarna utsetts. 
 
Apotea har även fått högsta betyg inom kategorin ”Hälsa” av PriceRunner. Resultatet 
är baserat på omdömen från konsumenter, shoppingupplevelse (Mystery Shopping), 
deras arbete med kund- och kvalitetssäkring, samt kvalitén på produktinformationen. 
 
”Grattis till Apotea till utmärkelsen Årets e-mästare 2018. Butiken är välförtjänta 
vinnare i hård konkurrens med många skickliga butiker!” säger Nicklas Storåkers, VD 
för PriceRunner. 
 
Apotea.se är Sveriges första fullskaliga apotek som inte har någon fysisk butik utan 
bara finns på nätet. Apotea vann även priset som Årets e-handlare i 2016. 
 
PriceRunner har idag över 6000 registrerade butiker. Fram till den 17 augusti har alla 
dessa e-handlare haft möjlighet att nominera sig själva i PriceRunners 19 
produktsegment. 
 
PriceRunners team har gjort så kallad Mystery Shopping på alla butikerna för att testa 
hur de fungerar vid faktiska köp. 
 
“Vi valde att själva att ta konsumenternas perspektiv och har bland annat genomfört 
provköp i webbutikerna för att se hur e-handlarna hanterar den processen. Det var 
viktigt för oss att hela köpprocessen och upplevelsen blev grundligt utvärderad och 
testad.”, ” säger Nicklas Storåkers, VD PriceRunner. 
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De andra vinnarna av årets e-handlare 2018  
Hem & Inredning Kitchentime 

Trädgård Odla.nu 

Kök Kökets favoriter 

Motor Ddesign 

Ljud & Bild Discshop 

Badrum Bygghemma 

Barn & Familj Babyland 

Leksaker Stor&Liten 

Datorprodukter Inet 

Vitvaror Hemmy 

Sport Skistart 

Fritid Widforss 

Spelkonsoler & Spel Webhallen 

Foto & Video Cyberphoto 

Kläder & Accessoarer Provrummet 

Hälsa Apotea 

Skönhet Eleven 

Renovering & Bygg Golvvärmebutiken.se  

Telefoni NetOnNet 

 

Snabba svar och olika leveranssätt 
Alla vinnarna i de 19 kategorierna gör ett riktigt bra jobb. De är särskilt duktiga på 
leverans, samt så har de snabb kundservice. Där har PriceRunner sett den stora 
skillnaden när vinnarna har utsetts. 
 
Tydlig och utförlig produktinformation, ett flertal sätt att komma i kontakt med dem 
samt möjlighet att välja mellan flera olika leveranssätt – dessa segment är viktiga för 
kunderna när de väljer vilken butik de vill ha. 
 

Så gjorde vi 
Vi har uppmanat butikerna som är listade på PriceRunner att nominera sig själva eller 
andra. PriceRunner har därefter gått igenom alla nomineringar, och sedan kollat på 
butikernas kundservice, konsumentrecensioner, leveransmöjligheter, betalningssätt, 
produktbeskrivningar, samt returpolicy.  
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Kontaktperson 
Nicklas Storåkers, VD 
070-861 80 01    
nicklas.storakers@pricerunner.com 
 

Om PriceRunner 
PriceRunner är Sveriges största oberoende tjänst för jämförelseshopping med  
1 648 000 produkter. Vi jämför priser från 5 600 butiker i 25 länder - bara butiker 
som levererar till Sverige. PriceRunner har varje månad över 10 miljoner besök på våra 
sajter i fyra länder. Vi hjälper miljontals konsumenter att hitta bättre produkter och 
spara pengar genom lägre priser. På PriceRunner kan besökarna jämföra produkter, 
priser, specifikationer, läsa professionella produkttester och ta del av andra 
användares recensioner av produkter och butiker. PriceRunner erbjuder sina 
medlemmar en Köpgaranti utan kostnad som skyddar kunden vid köp upp till 50 000 
kronor från ett stort antal butiker på nätet. Bolaget har 117 medarbetare på kontoren 
i Stockholm, Sverige och Nykøbing, Danmark. 
 
 
 
 
 


